The New

יש בה הכל.
ואפילו יותר.
במיצובישי אטראז' החדשה תמצאו את כל מה שחיפשתם במכונית
סדאן קומפקטית ועוד הרבה מעבר .החל מפליטת מזהמים נמוכה
ועד ליכולת תמרון מעולה .מיצובישי אטראז' מציעה תא נוסעים
בעל מרווח נדיב ואבזור עשיר הן לנהג והן לנוסעים וכן מותקנות בה
מערכות בטיחות מתקדמות.
ככל שתנהגו יותר באטראז' החדשה ,תעריכו יותר את התוספות
הקטנות שהופכות כל נסיעה לתענוג אמיתי.
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אבזור
תא הנוסעים המסוגנן יעטוף אתכם בחומרים איכותיים ,קווים זורמים
וחלקים ואיכות גימור מוקפדת במיוחד .תאי אחסון ומרווח המושבים
הם רק חלק מהדברים שיוצרים חווית נסיעה מושלמת,כך שבמיצובישי
אטראז׳ החדשה ,הנסיעה היא תמיד מפנקת ומרגיעה.

מפתח חכם KOS
כניסה והנעה ללא שימוש במפתח

CRUISE CONTROL

בקרת שיוט
בשליטה מגלגל ההגה
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מערכת שמע ודיבורית
בשליטה מגלגל ההגה

Bluetooth

בקרת אקלים דיגיטלית

חיישן גשם

חישוקי סגסוגת "15

חלונות אחוריים כהים

חיישן אורות

נוחות ומרחב
גלו תא נוסעים מתקדם ,ידידותי ומרווח המעניק נוחות מרבית לנהג ולנוסעים.
האבזור העשיר והנדסת האנוש יהפכו כל נסיעה לחוויה.

אטראז׳ מציע מרווח נדיב מאוד גם בתא המטען,
כדי לסייע לך לשנע את כל המטען הנדרש.
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מערכות בטיחות
מתקדמות
בלימה אוטונומית של הרכב במצב חירום

מרכב RISE

שילוב של מצלמה ורדאר לייזר לזיהוי כלי רכב והולכי רגל.
המערכת בולמת באופן אקטיבי את הרכב במצב חירום.

על מנת להגן על הנהג והנוסעים ,לאטראז׳ מרכב
)Reinforced Impact Safety Evolution( RISE
העשוי לוחות פלדה חזקים וקלים במיוחד ,הסופגים
ומסיטים את אנרגיית הפגיעה.

Forward Collision Mitigation - FCM

מערכת לשליטה אוטומטית על אורות גבוהים

מערכת התרעה על סטייה מנתיב

מצלמה המזהה את תנאי התאורה בסביבת הרכב ובעת
הצורך מפעילה או מבטלת את האורות הגבוהים.

מערכת המתריעה מפני סטייה מנתיב הנסיעה באמצעות
התרעה ויזואלית וקולית בלוח המחוונים.

Automatic High Beam - AHB

 / 8התמונות להמחשה בלבד  /מערכות הבטיחות פועלות תחת תנאים ומגבלות שונות ואינן באות במקום כללי נהיגה זהירה כדין

Lane Departure Warning - LDW

סייען לזינוק בעליה

 6כריות אוויר

בעת זינוק בעלייה כאשר משחררים את דוושת הבלם
ולוחצים על דוושת ההאצה ,סייען הזינוק בעלייה
( )HSAמפעיל את הבלמים לשתי שניות על-מנת למנוע
הידרדרות לאחור.

קדמיות ,צידיות וכריות מסוג וילון המפחיתות
את עוצמת הפגיעה מכל כיוון ועוזרות לצמצם
פגיעה אפשרית במקרה של תאונה.

WAZE
אפליקציית ניווט
ודיווחי תנועה

RADIO IN
האזנה לתחנות רדיו מהארץ
ומהעולם ,ערוצי מוזיקה,
ופודקאסטים נבחרים

רדיוס 100FM
נגן של רדיוס
 100FMעם למעלה
מ 30-ערוצי מוזיקה

כאן OD
יישומון המוזיקה,
החדשות והתוכן של
תאגיד השידור הישראלי

רדיו תל אביב
האזנה לערוצי תוכן
ומוזיקה ייחודיים

Eco99
האזנה למוזיקה
המתאימה לכל סיטואציה
ולכל רגע ביומכם

מערכת

CONNECTED CAR
מערכת חדשנית ,המבוססת אנדרואיד עם מסך מגע הכוללת מצלמת נסיעה לאחור,
כוללת אפליקציות חיוניות המאפשרות לכם לנהוג בראש שקט ,כשכל המידע הדרוש
זמין בצורה דיגיטלית בכל רגע .המערכת מאפשרת עדכוני תוכנה ויישומים וזמינה
בשפות :עברית ,ערבית ,אנגלית ורוסית .בנוסף ,מצורף כרטיס  SIMעם חבילת דאטה
חודשית של  3GBלמשך  12חודשים.
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זהות האפליקציות עשויה להשתנות מעת לעת בהתאם לאילוצי כלמוביל ולפי שיקול דעתה

PANGO
חניה סלולרית
באמצעות
אפליקציה

סלופארק
חניה סלולרית
באמצעות אפליקציה

Instyle

רמת גימור
מנוע

ביצועים

נפח
הספק מירבי
מומנט
מהירות מקסימלית
תאוצה  100-0קמ"ש*
רדיוס סיבוב מינימלי
צריכת דלק (ליטר  100 /ק"מ)**

סמ"ק
סל"ד  /כ"ס
סל"ד  /קג"מ
קמ"ש
שניות
מטר
עירוני
בינעירוני
משולב

סוג תיבת הילוכים
D

יחס העברה

טווח הילוך
הילוך ראשון
הילוך שני
הילוך שלישי
הילוך רביעי
הילוך חמישי
הילוך אחורי

העברת כוח

מפרט
טכני

יחס העברה סופי

אוטומטית רציפה
4.007-0.550

CVT

—
—
—
—
—
3.771
3.757

מערכת היגוי
מתלים
בלמים

חישוקים
צמיגים

מידות
ומשקל

קדמיים
אחוריים

מקפירסון עם מוט מייצב
קורת פיתול

קדמיים
אחוריים
קדמיים ואחוריים

אינץ׳

גלגל חלופי

אינץ׳

אורך כללי
רוחב כללי
גובה כללי
בסיס גלגלים
מפשק גלגלים
משקל עצמי
משקל כולל מורשה
נפח תא מטען
קיבולת מיכל הדלק
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1,193
80/6,000
10.8/4,000
174
14.9
4.8
5.8
4.5
5

מ"מ
קדמיים
אחוריים
ק"ג
ליטר

דיסקים מאווררים
תוף
סגסוגת קלה "15
185/55 R15
סגסוגת קלה "15
185/55 R15
4,305
1,670
1,515
2,550
1,445
1,430
1,030
1,360
450
42

* על פי פרסומי היצרן לפי בדיקות מעבדה .צריכת הדלק בפועל מושפעת בין היתר גם מתנאי הדרך,
מתחזוקת הרכב ,ממאפייני הנהיגה ומגורמים נוספים ויכולה להיות שונה מהמצוין במפרט זה.

Instyle

רמת גימור

בטיחות

מערכות
בטיחות
מתקדמות

חוץ

זוג כריות אוויר קדמיות לנהג ולנוסע שלצידו

+

אפשרות לנטרול כרית אוויר נוסע
באמצעות מפתח

+

זוג כריות אוויר צידיות לנהג ולנוסע

+

Instyle

רמת גימור
ידיות פנימיות מצופות כרום

+

לוח שעונים בעיצוב יוקרתי בגימור דמוי קרבון

+

מחשב דרך המציג :צריכת דלק ממוצעת ,טווח
נסיעה ,טמפרטורה חיצונית ותזכורת טיפולים

+

חיווי מצב  ECOבלוח המחוונים

+

זוג כריות וילון לאורך הרכב

+

 - TCL+ASCמערכת אקטיבית לבקרת
יציבות עם מערכת בקרת משיכה

+

בקרת שיוט
בשליטה מגלגל ההגה

 - ABSמערכת למניעת נעילת גלגלים
מבוקרת מחשב

+

הגה וידית הילוכים בציפוי עור,
גימור כרום וPIANO BLACK-

+

 - EBDמערכת אלקטרונית
לחלוקת עוצמת בלימה

+

הגה כח חשמלי מתכוונן לגובה

+

 - HSAמערכת עזר לזינוק בעליה

+

פנים

Cruise Control

+

תאורה חיצונית
תאורה קדמית מסוג הלוגן
עם כוונון גובה האלומה

 - BASמערכת עזר לבלימה

+

 - TPMSמערכת לניטור לחץ אוויר בצמיגים

+

מערכת תאורת יום

עוגני  ISO FIXלעיגון מושבי ילדים

+

מראות צד חשמליות

סוגר בטיחות לעגינת מושבי ילדים

+
+

תאורה
ונראות

DRL

תאורה אחורית מסוג

+
+
+

LED

+

פנס ערפל אחורי

+

חיישן תאורה אוטומטי

+

 - ESSאיתות בלימת חרום
 - FCMבלימה אוטונומית עד מהירות של 80
קמ"ש בזיהוי כלי רכב ו 65-קמ"ש בזיהוי
הולכי רגל
 - LDWמערכת התרעה על סטייה מנתיב

+

תאורת תא נוסעים

+

 - AHBשליטה אוטומטית באורות גבוהים

+

תאורת תא מטען

+

מראות צד בצבע הרכב

+

+

מראות צד עם איתות

+

ידיות חיצוניות בצבע הרכב

+

שמשות כהות במיוחד מסוג Privacy glass
בדלתות האחוריות ובדלת תא המטען

+

מגבים קדמיים בעלי מהירות משתנה עם מנגנון
השהיה כולל מתזים

+

חיישן גשם להפעלה אוטומטית של המגבים

+

תאורה פנימית

Instyle

רמת גימור
מערכת כניסה והתנעה ללא מפתח

נוחות

תקשורת
ושמע

משבת מנוע (אימובילייזר) מקורי

+

נעילה מרכזית

+

חלונות חשמל קדמיים ואחוריים

+

פתיחה וסגירת חלון נהג אוטומטית

+

מנגנון למניעת היתפסות עצם זר בחלון הנהג

+

סוככי שמש קדמיים

+

סוכך שמש קדמי לנהג הכולל מראה
ומחזיק כרטיסים

+

תא אחסון פתוח מעל תא כפפות

+

תאי אחסון בקונסולה המרכזית ומתחת להגה

+

מחזיקי כוסות קדמיים

+

מחזיק כוס אחורי

+

שקע 12V

+

תאי אחסון בדלתות קדמיות

+

בקרת אקלים דיגיטלית אוטומטית

+

מערכת מולטימדיה Connected Car
עם מצלמת רוורס וניווט *Waze

+

 4רמקולים

+

דיבורית Bluetooth

+

שליטה על מערכת השמע והדיבורית
מגלגל ההגה

+

שקע

מושבים
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KOS

+

USB

+

מושבי בד עם תפר מודגש

+

כוונון גובה מושב נהג

+

כוונון משענות ראש קדמיות ואחוריות

+

חגורות בטיחות עם  3נקודות עיגון
(בכל המושבים)

+

כיוונון גובה חגורות הבטיחות הקדמיות

+

משענת יד מתכווננת במושב הנהג

+

משענת יד עם מחזיקי כוסות
למושבים האחוריים

+

*מבוסס על סים סלולרי מוגבל לתקופה .חלק ממערכות הבטיחות מותקנות בהתקנה מקומית.

מפרט צבעים

אדום

סגול פנינה

אפור טיטניום

שחור

כסוף

כחול

חישוקים

צבעי ריפוד מושבים

חישוקי סגסוגת קלה "15

בד אפור

בד שחור

ייתכנו הבדלי גוונים בין הצבעים המופיעים במפרט לבין הצבעים כפי שהם במציאות .המפרט כפוף לשינוי ללא הודעה מוקדמת.

לבן יהלום

פברואר 2020
IL20AT
דוד ויוסף

לפרטים נוספים *8648
הידע והנתונים המופיעים בפרוספקט זה מתייחסים למגוון דגמים המשווקים במקומות שונים בעולם ומעודכנים למועד הבאת המקור הלועזי לדפוס .ייתכנו הבדלים בין התיאור ,התמונות והנתונים המובאים
בפרוספקט לבין הדגמים המשווקים על-ידי חברתנו ,הן מבחינת המפרט הטכני והן מבחינת האביזרים ,הציוד והמערכות הנלוות .כמו כן ייתכנו הבדלים בדגם מסויים ,בהתאם לשינויים הנעשים מזמן לזמן .האביזרים
ו/או המערכות המפורטים בפרוספקט זה מצויים בחלק מהדגמים .אין בפרסום המובא בפרוספקט כדי לחייב את היצרן ו/או את החברה בהספקת דגמים שיכללו את כל או חלק מהאביזרים ,הציוד והמערכות המתוארים
בו והם שומרים לעצמם את הזכות לבטל ,להוסיף ,לשנות ולשפר ,ללא הודעה מוקדמת וללא עידכון הפרוספקט .התמונות בפרוספקט הינן להמחשה בלבד ט.ל.ח .הפרוספקט כפוף לשינוי ללא הודעה מוקדמת.

רמת האבזור הבטיחותי

קוד דגם

תיאור דגם

603-031

אטראז' 1.2 ,ל' בנזין ,אוטומט

INSTYLE

4

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב:
 6כריות אוויר
מערכת בקרת סטייה מנתיב
מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב
ניטור מרחק מלפנים
זיהוי כלי רכב ב״שטח מת״
בקרת שיוט אדפטיבית
זיהוי הולכי רגל
דגם
אטראז' 1.2 ,ל' בנזין ,אוטומט

INSTYLE

רמת
בטיחות
גבוהה

רמת
בטיחות
נמוכה

מקרא:
זיהוי רוכב אופניים ואופנועים
מצלמות רוורס
חיישני חגירת חגורות
בלימה אוטומטית בעת חירום
זיהוי תמרורי מהירות
שליטה אוטומטית באורות גבוהים

צריכת דלק ממוצעת בליטרים ל 100-ק״מ* דרגת זיהום אוויר
4
4.5
בינעירוני
5.8
עירוני

מערכת מותקנת בדגם הרכב
מערכת אופציונאלית להתקנה
מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**
זיהום מירבי

זיהום מזערי

*נתוני היצרן ,עפ”י בדיקת מעבדה .תקן .2007/715 EC
**הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת) ,התשס”ט 2009

